
PRIVACY VERKLARING VAN REGEL SUUS betreffende onderdeel Model Suus 
 

Over AVG 
 
Je privacy wordt gewaarborgd via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Op grond van deze wet heeft de organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde 
plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze 
privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en plichten die gelden op 
grond van de AVG. 
 
Gegevensverwerking Regel Suus 

 
Het is mogelijk dat Regel Suus jouw persoonsgegevens verwerkt in een standaard sjabloon 
van haar administratie wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van haar producten 
en/of diensten of contact opneemt met Regel Suus. Ook kan het zijn dat je zelf gegevens 
invult of aanlevert wanneer Regel Suus daarom vraagt indien je een product of dienst bij 
haar wil afnemen. Regel Suus verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
 
Particulier: 

❖ Achternaam 
❖ Voornaam 
❖ E-mailadres en telefoonnummer 
❖ Adres 

 
Bedrijf: 

❖ Achternaam 
❖ Voornaam 
❖ Bedrijfsnaam 
❖ E-mailadres en telefoonnummer 
❖ Adres 
❖ KVK en BTW nummer 

 
Waarom heeft Regel Suus deze gegevens nodig? 
 
Je e-mail en telefoonnummer zodat Regel Suus met je kan corresponderen en indien nodig 
contact met je kan opnemen. Ook kan Regel Suus jouw contactgegevens gebruiken 
wanneer ze een contract met je heeft gesloten ten behoeve van de opdracht.  
 
Hoe lang bewaart Regel Suus jouw gegevens?  
 
Regel Suus bewaard jouw gegevens niet langer dan één jaar als er geen f dienst wordt 
afgenomen en op verzoek wanneer er geen dienst is afgenomen kunnen de gegevens 
verwijderd worden. Als je wel een dienst afneemt dan worden je gegevens niet langer dan 7 
jaar bewaard. 
 
 



Deelt Regel Suus informatie met derden? 
 
Ja Regel Suus deelt jouw informatie met derden wanneer er een dienst is afgenomen ten 
behoeve van de uitvoering van een dienst die is afgenomen bij Regel Suus en ook en om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
 
Over je persoonsgegevens 
 
Je mag je gegevens inzien, aanpassen en laten verwijderen. Je kan daarvoor een e-mail 
sturen naar info@regelsuus.com. Suus probeert binnen 14 werkdagen op jouw verzoek te 
reageren. Let op! gegevens inzien, aanpassen en verwijderen kan maar voor een deel 
omdat Regel Suus wettelijk verplicht is haar bedrijfsadministratie 7 jaar lang te bewaren dus 
wanneer er een dienst is afgenomen dan is het pas mogelijk de gegevens na deze wettelijke 
termijn te verwijderen.  
 
Akkoord privacy verklaring 
Wanneer er door de natuurlijk persoon of rechtspersoon contact wordt opgenomen met 
Regel Suus gaat deze akkoord met het privacyreglement. De privacy verklaring is terug te 
vinden op de website van Model Suus en bij het kopje contact wordt verwezen naar de de 
privacyverklaring en ook daar  staat aangegeven dat wanneer er contact met Regel Suus 
wordt opgenomen je automatisch akkoord gaat met de de privacyverklaring. 
 
Regel Suus is te bereiken via: 
 
Post/vestigingsadres: De Heuvel 332, 3701 ZP Zeist (tevens geen bezoekadres) 
E-mail: info@regelsuus.com 
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